
مرض االلتهاب الرئوى الحاد         
مرض االلتهاب الرئوي الحاد مرض غير معروف ظهر                    
مؤخرا في آسيا وأمريكا الشمالية وأوربا حتى اآلن لم                       

يحدد السبب لكن  بعض العلماء حددوا أن السبب  فيروس                      
و هناك أبحاث أخرى اآتشفت          )  إآليلي الشكل       ( آوردونا    
 فى أجسام بعض المرضى  ولكن تأآيد              بارميكس  فيروس    

ذلك  يحتاج إلى اختبارات إضافية               



Country الدولة         إسم  No. of     عدد الحاالت
 Suspected Cases

No. of Deaths     عدد 
 الوفيات                             
  Canada                                      آندا 

 
29 3

China                                     806 الصين 34
France                                     فرنسا 
   

1 0
Germany                                ألمانيا 
    

4 0
Hong Kong                        هونج آونج 
 

425 10
Ireland                                   أيرلندا  
   

2 0
Italy                                         2 إيطاليا 0
Romania                               رومانيا 
  

3 0
Singapore                            سنغافورة
 

86 2
Switzerland                           سويسرا 
  

2 0
Taiwan                                     10 تايوان 0
Thailand                                 3 تايالند 0
United Kingdom       المملكة المتحدة 
             

3 0
United States of America  51 أمريكا 0

Vietnam                                    فيتنام 
 

58 4
TOTAL      1485 المجموع الكلى 53

Suspected Worldwide Cases (As of March 28, 2003 2003 مارس 28إحصائية المرض فى يوم 



أخر تقرير صدر اليوم  من منظمة الصحة العاملية أنه   
 حالة وفاة  54 حاله مرضية  و  1550سجلت     

 0 حالة إصابة وحالة وفاه عن أمس   65بزيادة 
ومن أشهر ما توىف أمس أحد أطباء منظمة الصحة     

 وهو من أول من تعاملوا مع  كارل أرباين. العاملية د
ولكنه  أصيب  هانوى  هذا املرض وعاجل املرضى يف       

0باملرض وتوىف يف تايالند أمس        



-:  األعراض 
 7-2المرض عادة تتراوح ما بين فترة حضانة   

 أيام بعدها تظهر األعراض يف صورة     
فهرهنيت  104ارتفاع في درجة الحرارة أآثر من      
قد تكون مصحوبة برعشة يف اجلسم مع ) درجة مئوية  38(

صداع وضعف وآالم باجلسم تصاحب بعد ذلك  بكحة   
وضيق ىف التنفس  مث صعوبة يف التنفس ولتأكيد تشخيص   
املرض جيب أن يكون املريض خمالطا ألحد املرضى  أو قادما       

من األماكن املصابة باملرض  
 0وهذه نقطة مهمة لتشخيص املرض   



هذه األعراض شائعة مع أمراض الربد والزكام لكن ليس       
كل مريض يعاىن من أعراض الربد والزكام  مصاب هبذا     
املرض ولذلك مهم أن تكون قد سافرت إىل أحد مناطق     

 أيام أو خالطت 10يف خالل   ) جنوب شرق آسيا    ( املرض   
 0أحد املصابني  باملرض 

  انتشار المرض والوقاية 
حتى اآلن االعتقاد السائد أن المرض ينتشر عن طريق     

 المعايشة مع المريض وفي الحقيقة آل الحاالت المتوقعة          
إما  أن تكون 



هونج كونج ، الصني ، فيتنام  (قادمة من مناطق املرض    .1
)، سنغافورة 

املخالطني املباشرين كأفراد عائلة املريض أو أحد أفراد          .2   
 وهذا يعين أنه أفضل شيء لتحاشى املرض       الطاقم الصحى

هو عدم الذهاب إىل مناطق املرض أو التعايش مع مريض    
 0 قادم من هذه املناطق 

 



 -: العالج   
يعالج المريض عادة آأي مريض يعاني من 

التهاب رئوي حاد مجهول السبب وهذا يتطلب    
العالج بالمضادات الحيوية للقضاء على أي    

بكتيريا مع األدوية التي تساعد في تقليل نشاط      
الفيروسات وقد يضاف معهم الكورتيزون   

 لتحسين وظائف الرئة   




